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2 125
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Kyläsportti

56 566
1.4.2008
31.3.2010

Etelä-Savon Liikunta ry yhteistyökumppaneineen kehittävät alueen kuntien ja kylien liikuntamahdollisuuksia ja
palveluita, mahdollistaakseen maaseutualueen asukkaiden monipuolisen liikunnan
harrastamismahdollisuudet. Tavoiteena kehittää alueen kyläyhteisöjen ja urheiluseurojen yhteistyötä. Luoda
toimivia verkostoja alueelle, kouluttaa uusia seura-aktiiveja, monipuolistaa alueen kaikkien kylien ja kuntien
liikuntatarjontaa. Hankkeen edetessä perustaa alueelle sporttikyläverkosto, jota kehitetään kokonaisvaltaisesti
yhdessä kyläläisten kanssa. Koulutuksen tuloksena ohjaajat jäävät kyläläisten käyttöön myös hankkeen
jälkeenkin. Loppuvaikutuksia mm. liikunta- ja harrasteryhmät, monipuoliset maaseudun liikuntatapahtumat,
osaavat ja koulutetut kyläohjaajat ja toimijat, aktiiviset verkostuneet nuoret toimijat, kylien, urheiluseurojen ja
kuntien yhteistyön kehittyminen.
2 368
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

ETELÄ-SAVON METSÄKESKUS

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

MetsäPolku II

30 277
22.1.2008
28.2.2010

Hankkeen tavoitteena on antaa koululaisille puolueetonta tietoa Suomen metsätaloudesta, metsäluonnosta,
luonnonsuojelusta ja riistanhoidosta. Hankkeen aikana lapsille ja nuorille tarjotaan myönteinen kokemus
metsästä ja ohjataan heitä havainnoimaan itsenäisesti luontoa sekä kerrotaan metsän tarjoamista
mahdollisuuksista ammatinvalinnan lähestyessä. Hanke on mukana ideoimassa ja tukemassa erilaisia
metsäretkiä. Hanke tukee työllään alueen kuntakeskuksiin tehtäviä pysyvään käyttöön jääviä metsän
oppimispolkuja. Hanke on jatkoa v. 2007 Metsäpolku-hankkeelle.
3 217
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

4

323

Yleishyödyllinen
investointi

Maaseudun historian elävöittäminen
nykykulkijalle pattoin tilalla

JUVAN KUNTA

4 802
14.4.2008
31.7.2010

Toiminnalla edistetään maa- ja metsätalouteen liittyvän moninaisen kulttuuriperinteen ja omavaraisen
elämäntavan tunnetuksi tekemistä sekä lisätään retkeilymahdollisuuksia kyläympäristössä. Hankkeen tehtävät
ovat: vanhan talvitien reitin kunnostaminen kävelypoluksi järviympäristön ja arvokkaan kulttuuriympäristön
välille, laavun pystyttäminen vesiteitä kulkevien käyttöön, pärehöylän ja kuulamoottorin kunnostus
käyttökuntoiseksi koneketjuksi työnäytöksiä varten, opastaulu luonnonsuojelu- ja rakennussuojelualueella
kulkemiseen
3 231
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

4

323

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Pattoin tila maaseutuperinnön säilyttäjänä ja
esilletuojana

JUVAN KUNTA

17 510
14.4.2008
30.11.2010

Tarkoituksena on kehittää kunnan omistamaa Pattoin talonpoikastilaa maaseudun perinteistä elämäntapaa
esitteleväksi tutustumiskohteeksi. Paikka säilyttämisen ja kehittämisen motiivina on välittää maaseudun
rakennus- ja kulttuuriperintöä sekä pitkälti omavaraisuuteen perustuvan elämäntavan tuntemusta nykyisille ja
tuleville sukupolville. Kotiseututyöstä kiinnostuneet henkilöt ja Pattoin lähistön kyläläiset ovat olleet alusta
saakka mukava, Perinneympäristön hoitotöihin ovat lupautuneet Juvan maa- ja kotitalousnaiset, Keski- juvan
riistamiehet sekä Juvan kotiseutu- ja museoyhdistys. Hankkeella on kolme päätehtävää, jotka ovat
kiinnostavan käyntikohteen luominen, perinteen keruu metsän hyötykäyttöön liittyvistä aiheista sekä
perinnemaiseman ja niittybiotooppien hoito. Hankkeella on kolme päätehtävää, jotka ovat kiinnostavan
käyntikohteen luominen, perinteen keruu metsän hyötykäyttöön liittyvistä aiheista sekä perinnemaiseman ja
niittybiotooppien hoito. Hankkeen toimenpiteillä luodaan pohjaa maaseutumatkailukohteelle.
Yhteistyökumppaneille alueen hoitoon sekä käytön suunnitteluun osallistuminen antaa myönteisen tunteen
maaseudun elinvoiman kohottamisesta.
3 245
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

RANTASALMEN TYÖVÄENYHDISTYS SOVINTO

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Työväentalon lämmitysjärjestelmä

7 770
19.5.2008
18.5.2011

Hankkeen avulla Työväentalon lämmitystapa muutetaan öljystä kaukolämpöön sekä kunnostetaan/uusitaan
rakennuksen ikkunat. Rakennuksen lämmityskustannukset pienenevät ja huollontarve vähenee.
Hyödynsaajina ovat Työväenyhdistyksen jäsenet sekä kiinteistön vuokralaiset.
3 270
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

SULKAVAN MOOTTORIKERHO/URHEILUAUTOI

4

321

Elinkeinojen
kehittämishanke

Offroad hanke

Hankkeen tavoitteena on luoda kattava suunnitelma moottoripyörien ja mönkijöiden maastoajoa koskevien
harrastuspaikkojen kehittämiseen sekä harrastuksen valvottuun ohjaamiseen Sulkavan, Juvan, Rantasalmen
ja Joroisten alueella. Tämän suunnitelman pohjalta voidaan käynnistää moottoriradan rakentamishanke
nuorille. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa alueen matkailuyritysten kiinnostus palveluiden kehittämiseen lajin
harrastajille. Hanke toteutetaan palkkaamalla hankkeelle osapäiväinen hankevetäjä joka toteuttaa laadittua
hankesuunnitelmaa. Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoriso, moottorikerhot, harrastajat, matkailuyrittäjät.

3 355
15.5.2008
31.12.2010
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3 524
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

KAARTILANKOSKEN KIINTEISTÖOSAKEYHTI

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Kylätalo

4 436
31.1.2008
31.12.2011

Kohteena Partalansaarelaiset. "kylätalon" osto ja ylläpito kokoontumis-,juhla- ja kokoustiloiksi. Tarkoituksena
on vireyttää kyläläisten yhteistoimintaa. Paikallisten yrittäjien palveluiden tukeminen ja lisääminen.
Lisäkoulutuksen järjestäminen kyläläisillle
3 845
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

JUVAN KUNTA

4

124

Elinkeinojen
kehittämishanke

Juvan tryffelitarhat

35 086
22.1.2008
31.12.2010

Hankkeen päätavoitteena on kehittää kotimaista tryffelien viljelymenetelmää soveltavasta ja kaupallisesta
näkökulmasta tilakokeiden avulla. Toisena hankkeen tavoitteena on tryffeliviljelyn tietotaidon siirtäminen
maanomistajille ja uuden liiketoiminta-alueen luominen seudulle. Hanke luo mahdollisuuksia käynnistää
liiketoimintaa elintarviketuotannossa, matkailualalla sekä esimerkiksi koirien kasvattamiseen liittyen.
4 919
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

RANTASALMEN MATKAILU RY

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

29.12.2008

Rantasalmen retkeilyreitistöjen selvitystyö

30.6.2009

4

321

2 382

Hankkeella tehdään selvitystyö Rantasalmen kunnan alueella olevien ympärivuotisten retkeily- ja
virkistysreitistöjen kunnosta ja investointitarpeista. Selvitystyössä perehdytään niin kuntalaisten, yhdistysten,
yrittäjien ja muiden mahdollisten tahojen tarpeisiin ja kartoitetaan mahdollisia yhdysreittejä tai reittimuutosten
tarpeita enemmän kaikkia asianosaisia hyödynnettäväksi kokonaisuudeksi. Hankkeessa otetaan kantaa myös
reitistöjen tarpeellisuuteen, sekä tehdään kehitysehdotuksia mahdollisten jatkohankkeiden osalle.
5 049
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

SULKAVAN KUNTA

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö

77 183
1.9.2008
31.8.2012

Hanke vastaa oppimisympäristön kehittämishaasteeseen, jossa lähiympäristö liitetään kiinteäksi osaksi
oppimista. Hankkeen tavoitteena on tuottaa yleisesti sovellettavissa oleva teknologiaratkaisu ja palvelu
luontoympäristön kohtaiden informaation ja oppimisaihioiden yhteisölliseen tuottamiseen sekä luoda
teknologiaa soveltavan paikkatietoa tuottavan yhteisön toiminnan malli. Hankkeessa selvitetään jo valmiina
olevien teknologioiden mahdollisuuksia ja yhdistettävyyttä. Tarvittaessa kehitetään ja rakennetaan tarvittavat
lisäosat ja rajapinnat. Testiympäristönä on Vilkaharjun luontopolku Sulkavalla, johon paikkatietoa tuottava
yhteisö rakentaa luontopolun kohteista matkapuhelimessa ja selaimessa toimivan virtuaalisen luontopolun
opiskelun tueksi. Tämän ryhmän tukena on luontokohteisiin liittyvien aihealueiden asiantuntijoita. Yhteisön
tuottamasta sisällöstä rakennetaan myös fyysiset luontopolun opastaulut. Pilotoinnin jälkeen palvelu
monistetaan ja mahdollistetaan polun alkujen toteuttaminen muissa Rajupusu- Leader kunnissa. Hankkeen
toimintatavalla sekä sen kautta saavutetulla lopputuloksella on merkittävyyttä sekä opetuksen että myös
matkailun puolella. Kehitettävällä teknologialla ja yhteisön mallilla on mahdollista toteuttaa vastaava palvelu
mihin tahansa luontoympäristön kohteeseen ja paikkatietoa tuottava ryhmä voi muodostua hyvin vapaasti
erilaisita yhteisöistä.
5 231
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

LABORATORIOTEATTERIYHD. FENNICA

Yleishyödyllinen
investointi

1.10.2008

Teatteritilojen pintaremontti ja valokalusto
teatterisaliin

15.6.2011

4

321

14 157

Remontin avulla on tarkoitus tehdä teatterin tiloista toimivat siten, että kunnostan harjoitussalin näyttelijöille
sopivammaksi (huono lattia vaihdetaan puulattiaksi), yleisiin tiloihin vaihdetaan lattia, levytetään seinät
gyproc- levyillä ja viimeistellään maalilla. Remontin jälkeen tilat soveltuvat paremmin teatterikäyttöä varten niin
yleisön, kuin henkilökunnan kannalta. Työn toteuttamiseksi tarvitaan yksi ammattitaitoinen rakennusmies
talkooväen lisäksi. Näiden ensisijaisten remonttien lisäksi/jälkeen uusitaan teatterin keittiö vastaamaan
käyttötarkoitusta. (kaapistot vaihdetaan, lattia uusitaan). Teatterisaliin hankitaan valokalusto. Hanke parantaa
alueen kulttuuritarjontaa merkittävästä ja ehkäisee Suomen katvealueiden kulttuurillista eriarvostamista.
5 270
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

SUUR-SAVON 4H-PIIRI RY

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Nuoret yritystutorit

Hankkeen tavoitteena on luoda motivoitunut ja vakiintunut aikuisten vapaaehtoisten yritysohjaajien verkosto,
joka toiminnalllaan tukee nuoria 4H-yrityksen suunnittelussa, perustamisessa ja käytännön toiminnassa.
Tavoitteet: 1. Luoda yritysohjaajien verkosto Suur-Savon 4H-piirin ja leader -toimintaryhmien alueille. 2.
Kehittää yhdessä yritysohjaajien verkoston kanssa yritysohjaajien roolia nuorten yritysneuvonnassa. 3.
Vakiinnuttaa yritysohjaajien toiminta osaksi 4H- yhdistysten yrittäjyyskasvatusta. 4. Lisätä sidosryhmien
tietoisuutta yrittäjyyskasvatuksesta. 5. Aktivoida nuoria/nuorten ryhmiä 4H-yritysten perustamiseen.
Toimenpiteet: 1. Yritysohjaajien rekrytointi ja yhteistyöverkoston luominen. 2. Yritysohjaajaverkoston
kokoaminen. 3. yritysohjaajien koulutukset. 4. Verkoston toimintatavan kehittäminen yhdessä verkoston
jäsenten kesken. 5. Verkoston toimintatavan vakiinnuttaminen hankkeen päätyttyä. Hankkeen aikana Suursavon 4H-piirin alueella nuorten yritytutorit verkostoon liittyy yhteensä 36 yritysohjaajaa

19 200
18.12.2008
28.2.2011
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5 341
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

TAITO ITÄ-SUOMI RY

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Hildurin uusi elämä

25 509
19.2.2009
31.12.2010

Hankkeen tavoitteena on eri toimenpiteiden avulla elävöittää käsityökeskuksen tarjontaa ja matkailullista
vetovoimaa. Käsityökeskus verkostoituu paikallisten toimijoiden kanssa ja kehittää ympärivuotisia tapahtumia.
Myymälään tulee lisää lähiseudun tuottajien tuotteita. Käsityökeskus sijaitsee Hilduri -nimisessä talossa.
Hankkeessa tutkitaan talon historiaa ja tuoda se asiakkaiden esille pysyvällä näyttelyllä.
5 804
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

ETELÄ-SAVON RAKENNUSPERINTÖYHDISTYS

4

323

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Etelö-Savon korjausrakentamiskeskus

17 000
6.2.2009
31.12.2010

Korjausrakentamiskeskus perustetaan tukemaan Etelä-Savon rakennusperinnön säilymistä, perinteisten
rakennusmenetelmien tuntemusta ja vanhoja rakennuksia korjaavien työtä. Kohderyhmänä on vanhojen
rakennustenomistajat, hyödyn saajana koko maakunnan rakennusperintö. Keskuksen toiminta muodostuu
neuvontapalveluista, ammattiosaajien välityksestä ja varaosapankista. Keskuksen vaikutuksesta vanhojen
rakennusten pilaaminen väärillä korjausmenetelmillä vähenee, osaajien työtilaisuudet lisääntyvät ja
rakennuskulttuurista kiinnostuneiden matkailu maakuntaa kasvaa.
5 826
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

ETELÄ-SAVON RAKENNUSPERINTÖYHDISTYS

4

323

Yleishyödyllinen
investointi

vanhan kauppakiinteistön ostaminen ja
kunnostus

25 159
15.12.2008
30.6.2011

Rantasalmen keskustassa sijaitseva vanha kauppakiinteistö, joka on suojeltu, mutta saanut
huonokuntoisuutensa vuoksi purkuluvan, on tarkoitus hankkia ja kunnostaa korjausrakentamiskeskuksen
tiloiksi. Ilman toimivaa tilaa korjausrakentamisseskuksen perustaminen on mahdotonta, joten kaikki keskuksen
perustamisesta saatavat hyödyt jäävät kohderyhmiltä toteutumatta.
6 240
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

TIEMASSAAREN KYLÄYHDISTYS RY

4

323

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Outsiderin tarinat:Faktaa ja fiktiota

12 196
20.4.2009
30.6.2010

Tavoitteena on kansallisen tason dokumentti, joka on omistettu kirjailija Aarne Haapakoskelle sekä hänen
sankareilleen Pekka Lipposelle ja Kalle Kustaa Korkille. Lisäksi tavoitteena on paikallistason
kulttuurihistoriallinen kuvaus linkitettynä nykyaikaan. Kuinka vireä "Saparomäen kylä" pohtii ja aikoo
hyödyntää Aarne Haapakosken perintöä Tiemassaarella ja Rantasalmella.
6 413
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

ITÄ-JUVAN PAUKKU RY

4

321

Yleishyödyllinen
investointi

Paukku 1060-luvulta 2000 luvulle

6 621
19.3.2009
23.4.2011

Itä-Juvan Paukku ry:n metsästys maja rakennettiin reilut kolme vuosikymmentä sitten, tämän jälkeen ei
majalle ole tehty minkäänlaista remonttia. Nyt on tullut viimeinen hetki tuoda paukkulaiset ja maja 200-luvulle.
Tarkoitus on rakentaa vain välttämättömin, sähkö, juomavesikaivo, likakaivo, keittiötilan kunnostus ja
lämpöeristys, saunan panelointi sekä lämpöeristys. Tällä hetkellä maja palvelee vain kesäisin ja syksyisin
nuoremman ikäluokan käyttäjiä, sähkön, veden ja lämmön myötä tarjoutuu myös vanhemmille kyläläisille ja
seuran jäsenille mahdollisuus osallistua toimintaan sekä järjestää omia kortti-iltoja, marttojen ja kyläseurojen
kokouksia.
6 551
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

SF-CARAVAN KESKI-SAVO RY

4

321

Yleishyödyllinen
investointi

Jokiranta 1

Jokirannan karavaanarialue on merkittävä majoitus ja vapaa-ajan viettopaikka niin Joroisissa kuin
seudullisestikin. Joroisten matkailutoimialalla yhdistyksen voittoa tavoittelematon toiminta ja tarjonta luo
merkittävää lisäarvoa matkailijoiden viipymiseksi kunnassa. Yhdistyksen jäsenistö koostuu lähinnä Varkauden
ja Pieksämäen seudun alueelta, mutta jäsenistöä on myös muualta päin suomea. Jokirannan
karavaanarialuetta kehitetään laadukkaaksi, rauhalliseksi luonnonhelmassa sijaitsevaksi koko perheen
karavaanarialueeksi. Alue on avoin kaikille ja investointihankkeen jälkeen aluetta hallinnoiva yhdistys voi
tarjota lähialueensa muille yhteisöille korkeatasoista kokous- ja neuvottelutilaa. Asiakaskunta koostuu ympäri
suomen tulevista karavaanareista, asiakasmäärä on ollut vuosittain nouseva ja alue on vakiinnuttanut
asemansa kausipalkkaisten keskuudessa. Investointihankkeella Jokirannan alue liittyy kunnalliseen vesi- ja
viemäriverkostoon, mikä on tulevaisuudessa toimintojen jatkamisen ja kehittämisen ehdoton edellytys,
samalla tehdään myös ajotyhjennyskaivo ja suurennetaan sähköliittymän kokoa. Tuparakennuksen
laajentamisen ja vanhan osan remontoinnin jälkeen alue tarjoaa myös talvisin asianmukaiset wc- ja
suihkutilat, sekä toimisto-, oleskelu, ja huoltotilat.

36 134
26.1.2009
30.6.2011
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6 816
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Puuvenerakentaminen ja soututapahtuman kvhanke

SULKAVA-SEURA RY

3 712
29.7.2009
31.1.2010

Hankkeen tavoitteena on kehittää puuvenerakentamista sekä soututapahtumia. Tavoitteena on luoda rajoja
ylittäviä verkostoja, yhteistyötä ja kansainvälistymistä eri maiden välillä. Hankkeesta hyötyvät monet
puuveneiden rakentajat, soututapahtumien järjestäjät sekä alaa opiskelevat nuoret. Kansainvälistymisen
lisääntymisestä hyötyvät kaikki mukana olevat kunnat. Hankkeen aikana järjestetään veneentekijöille
työpajoja ja soututapahtumiin vierailuja, joista tapahtuman järjestäjät voivat oppia toisiltaan tietoa ja jakaa
tietoa. Tavoitteena pitkäkestoiset, pysyvät kontaktit.
7 815
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

RANTASALMEN OSUUSPANKIN VIRKISTYS-

4

321

Yleishyödyllinen
investointi

Alppiruusu hanke

2 178
1.7.2009
31.12.2011

Jumkkalan ja Kangaspadan ulkoilureiteille ja läheisyyteen perustetaan alppiruusupuisto. Puiston tarkoituksena
on paikallisten ihmisten virkistäytymismahdollisuuksien lisääminen. Puistolla on myös matkalilullista arvoa.
8 529
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

JOUTSENMÄEN LAIVALAITURIOSUUSKUNTA

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Joutsenmäen laivalaiturin kunnostus

10 378
2.2.2010
31.10.2011

Joutsenmäen vanha laivalaituri uusitaan kokonaan. Laituri palvelee kyläläisiä ja laajemmin kaikkia veneilijöitä
ja järvellä liikkujia. Laituri on julkinen, merikorttiin merkitty retkisatama. Laiturialue on myös kaikkia palveleva
uintipaikka ja kesäinen kokoontumispaikka. laiturilla järjestetään juhannusjuhlia ja rantakalailtoja. laiturin
oheen on rakennettu kaivo, uimakopit ja wc
9 452
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

SUOMEN YMPÄRISTÖKASVATUSSÄÄTIÖ

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Selvitys kesälukion (summer academy)
järjestettäväksi

5 845
23.3.2010
30.9.2010

Lähtökohtana hankkeelle on v. 2008 tehty alustava selvitys Leader alueen lukioiden ja ammattikoulujen
halusta kansainväliseen toimintaan. Valmius kansainväliseen toimintaan on kiitettävä. Lisäksi toiminnalle
löytyy tarvittavat edellytykset ja 2000-luvulla kansainvälinen kesälukio on toteutettu jo viidesti. Mukana on ollut
nuoria Italiasta, Saksasta, Latviasta, Virosta, Ruotsista, Venäjältä ja Suomesta. Opetuskielenä on toiminut
englanti. Hankkeen kohderyhmänä ovat RaJuPuSu Leader- toimintaryhmä sekä Slovenian LAG RRA-ryhmä.
Hyödynsaajia ovat Leader-alueen lukioiden ja ammattikoulujen nuoret. Tavoitteena on saada yhteistyöpartneri
Sloveniasta sekä yhteistyösopimus v. 2011-2012 järjestettävään kesälukiotapahtumaan. Yksilöityjä
toimenpiteitä ovat:sopimusehdotuksen valmistelu, matkustus Sloveniaan (Pekka Hynninen ja Ilpo Lehtinen)
sekä yksityiskohtien sopiminen ja käytännön järjestelyt. Tuloksena sopimus, jonka pohjalta käynnistetään
kesälukiotoiminnan toteutus. Vaikutukset: nuorten kansainvälistyminen
9 519
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Kyläsportti- Energiaa ja Elinvoimaa!

58 405
8.3.2010
31.12.2011

Kyläsportti -Energiaa ja elinvoimaa! -hankkeen tavoitteena kehittää edelleen Juvan, Joroisten, Rantasalmen ja
Sulkavan kylien toimintaa ja saada hiljaisemmatkin kylät aktivoitumaan. Hankkeella pyritään vastaamaan
kyläläisten toiveisiin liikuntapalveluiden kehittämisen suhteen. Hankkeen projektipäällikkö kiertää hankkeen
aluksi alueen kaikki kunnat ja kyläyhteisöt ja kartoittaa mahdollisimman tarkasti kylien tarpeet. Tarpeiden
kartoitusten perusteella kylälle räätälöidään ja tarjotaan liikuntapalvelupakettia (SporrtiKylä-paketti), joka on
realistinen toteuttaa kylällä. Kylien toimintasuunnitelma ja aikataulu suunnitellaan yhdessä kyläaktiivien
kanssa. Hankkeen avulla lisätään ihmisten tietoisuutta omasta terveydestään ja annetaan avaimet oman
hyvinvoinnin kehittämiseen. Terveyttä editävät luennot, liikuntaryhmät, tapahtumat, testukset ja
vertaisohjaajakoulutukset luovat kylille mahdolllisuuden saada tietoa ja edistää yksilön omaa ja yhteisöjen
hyvinvointia.
9 789
07 Etelä-Savo
SULKAVA-SEURA RY

Rajupusu Leader ry

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Venetilijöiden ja kyläläisten kokoontumistila

Hankkeella mahdollistetaan uuden huoltorakennuksen rakentaminen Puumalan kunnassa Kietävälän kylässä
sijaitsevalle Varviranta- nimiselle tilalle. Alueella sijaitseva vanha huoltorakennus puretaan pois. Rakennus
toimii Sulkavan Suursoutujen aikana retkisoutajien ruokailu- yms huoltotilana. Suursoutujen aikana alueella
yöpyy kaikkiaan kahden eri retkisoudun aikana yli 1500 henkilöä. Muuna aikana rakennus palvelee Kievälän
ja lähialueen kyläläisiä sekä myöskin Saimaan alueen veneilijöitä erinomaisena kokoontumistilana. Alueella
on olemassa mm. kaksi erillistä saunarakennusta, hyvä laituri rantautumista varten, nuotiopaikat ja jätekatos.

58 559
16.4.2010
31.12.2011
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9 811
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

SUOMEN LUONTOVIDEOKUVAAJAT RY

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

9.3.2010

Internet virtuaaliseksi luontoretkikohteeksi

16.3.2014

3

321

85 390

Hankkeella tehdään internet mahdolliseksi luontoretkikohteeksi. Hankkeella kehitetään internet-sivustoa siten,
että olisi mahdollisuus nähdä ainutlaatuisia luontokohteita, luonnon eläimiä videokuvana, jopa niin, että osa
harvoin nähtyjä eläimiä näytetään reaaliajassa. Näin liikkeelle lähteneen hankeprojektin tavoitteena on
valmistaa kuva ja videomateriaalia kahdesta saaristoluontoisesta kansallispuistosta Internetissä tapahtuvaa
katselua varten. Samoin tuodaan kaksi suojeltua eläintä norppa ja merikotka kaikkien nähtäväksi reaaliajassa.
Koululaiset pääsevät mukaan tekemään kuva- ja äänidokumentteja.

07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

SUOMEN LUONTOVIDEOKUVAAJAT RY

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

9.3.2010

Internet virtuaaliseksi luontoretkikohteeksi

16.3.2014

4

321

85 390

Hankkeella tehdään internet mahdolliseksi luontoretkikohteeksi. Hankkeella kehitetään internet-sivustoa siten,
että olisi mahdollisuus nähdä ainutlaatuisia luontokohteita, luonnon eläimiä videokuvana, jopa niin, että osa
harvoin nähtyjä eläimiä näytetään reaaliajassa. Näin liikkeelle lähteneen hankeprojektin tavoitteena on
valmistaa kuva ja videomateriaalia kahdesta saaristoluontoisesta kansallispuistosta Internetissä tapahtuvaa
katselua varten. Samoin tuodaan kaksi suojeltua eläintä norppa ja merikotka kaikkien nähtäväksi reaaliajassa.
Koululaiset pääsevät mukaan tekemään kuva- ja äänidokumentteja.
9 946
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

JUVAN KUNTA

4

124

Elinkeinojen
kehittämishanke

Tryffelikeskuksen KV hanke esiselvitys

2 977
26.2.2010
30.8.2010

Hankkeen puitteissa valmistellaan Juvan Tryffelikeskuksen kansainvälistä Leader- hanketta. Hankkeen avulla
on tarkoitus hakea viljelijöiden kanssa tietotaitoa tryffelisienten viljelyyn maista, joissa on sekä perinteistä sekä
nykyaikaista tryffeliliiketoimintaa. Alustavien keskustelujen perusteella hankkeelle löytyisi kumppanilaueet
Italiasta Bolognan perinteiseltä tryffelialueelta sekä Itävalllasta, jonne on perustettu tryffelitarhoja.
Kustannukset sisältävät matkat ja majoituksen kahdelle hengelle Italiaan 11-14.3, matkat ja majoitukset
kahdelle hengelle Itävaltaan 21-23.3 sekä matkat ja majoitukset kolmelle hengelle (todennäköisesti Itävaltaan)
myöhemmin keväällä/kesällä 2010. Hankkeen aikana valmistellaan yhteinen projektisuunnitelma,
rahoitushakemukset sekä projektiosapuolien väliset sopimukset.
10 304
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

JUVAN METSÄSTÄJÄT RY

4

321

Yleishyödyllinen
investointi

Metsästys, huolto, sos.tila investointi

14 122
28.12.2009
31.12.2012

Metsästys seuran toimintakeskukseen rakennetaan huolto ja sos.tilat. Tilat on alueen muiden yht.käytössä.
10 375
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

JOROISTEN KUNTA

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Hyvä Kylä - Joroinen

43 297
26.4.2010
31.12.2011

HYVÄ KYLÄ - hanke on reilun vuoden mittainen intensiivinen kehittämis-, yhteisölähtöinen koordinointiprojekti,
jonka aikana laajan osallistujaryhmän avulla löydetään yhteinen näkemys kunnan kehittämisen suunnasta ja
tavoitteista. Hanke tuottaa useita järjestöjen, yritysten sekä julkishallinnon konkreettisia kehittämishankkeita ja
investointeja. Hanketta hallinnoi Joroisten kunta, yhteyshenkilönä kunnan puolelta toimii kehitysjohtaja.
Toimintamallina laaja yhteisöllinen osallistuminen ja ideointi konkreettisiin kehityshankkeisiin, on uudenlainen
tapa tehdä maaseudun kehittämistä yhtä kyläyhteisöä laajemmalla maantieteellisellä alueella. Lopputuloksena
valmistuu HYVÄ KYLÄ - suunnitelma, joka profiloi kehittämistoimet asumisen, yrittämisen, vapaa-ajan ja
matkailuteemojen kautta, niin että kunnan työpaikka- ja väestökehitys, palvelut, infrastruktuuri ja yhteisöllisyys
saadaan myönteiselle kehitysuralle.
10 423
07 Etelä-Savo
ENVITECPOLIS OY

Rajupusu Leader ry

4

321

Elinkeinojen
kehittämishanke

Kaikki ilmaston puolesta

Esiselvitysprojektin tavoitteena on määrittää Suomen Ympäristökeskuksen 2008-2010 johtaman HINKUprojektin hyvien käytäntöjen hyödyntäminen Rantasalmi-Juva-Joroinen-Sulkava -alueella sekä kehittää niitä
edelleen vastaamaan ko. alueen tarpeita, selvittää pitkäjänteistä T&K&I-, koulutus-, ja palveluliiketoimintaa
tekevän kansainvälisen hiilijalanjälkiosaamiskeskuksen perustamisedellytykset sekä valmistella edellisten
pohjalta jatkoprojektisuunnitelma ja neuvotella sen rahoitus. Esiselvitysprojektin toimenpiteet ovat HINKUprojektin perehtyminen haastattelujen ja taustaselvitysten avulla, Rantasalmi-Juva-Joroinen-Sulkava alueen
lähtötilan ja tarpeiden kartoittaminen, saatujen tulosten analysointi, kehittämisprojekti- 8sis. laaja
koulutussuunnitelma) ja hiilijalanjälkiosaamiskeskuksen perustamissuunnitelman valmistelu.
Esiselvitysprojektin lopputulos on kirjallinen kehittämisprojektisuunnitelma ja rahoitusesitys sekä
hiilijalanjälkiosaamiskeskuksen perustamissuunnitelma. Esiselvitysprojekti palvelee laaja-alaisesti ko. kuntien
alueen elinkeinojen kehittämistä huomioiden tulevaisuuden mahdollisuudet.

37 109
13.4.2010
31.3.2011

Hanke
ELY-keskus

Toimintaryhmä
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Hankekuvaus
11 070

07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

RAJUPUSU LEADER RY

4

321

Koordinointihanke

Rajupusu koordinaatiohanke

1.9.2010

32 589

31.8.2012

Hanke on koordinaatiohanke jolla mahdollistetaan paikallisyhteisöjen pienimuotoisten yleishyödyllisten
investointien toteuttaminen.
11 262
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

4

321

Elinkeinojen
kehittämishanke

Puunjalostuksen kv-esiselvityshanke SuomiTsekki

RAJUPUSU LEADER RY

3 546
17.9.2010
30.6.2011

Hanke on kansainvälinen esiselvityshanke. Tavoitteena hankkeessa on selvittää mahdollisuudet käynnistää
kansainvälinen yhteistyö Tsekin toimintaryhmien alueiden puunjalostajien ja Rajupusu alueen
puunjalostusyhdistysten kesken. Erityisesti kehittämiskohteita haetaan energia- ja ekotehokkaaseen
tuotantoon liittyen. Rajupusu alueella tapahtuvalle kehittämiselle perustetaan noin kymmenen yrityksen
muodostama Rantasalmen Ekoteollisuuspuisto ja sen kehittämiseksi toteutetut toimenpiteet. Käytännössä
hankkeessa osallistutaan Tsekissä Saint Jonh of Nepomucko toimintaryhmän järjestämään
yhteistyöseminaariin. Seminaariin osallistuu Suomesta myös Joutsenten reitti ja Veej?jakaja toimintaryhmän
edustajia. Seminaariin ja yhteistyöneuvotteluihin Rajupusu alueelta hankkeeseen osallistuu kaksi
rantasalmelaista yrittäjää, jotka ovat myös Rajupusu Leader hallituksen jäseniä sekä Leader yhdistyksen
toiminnanjohtaja. Lisäksi hankkeessa varataan mahdollisuus sopimusneuvotteluun kevättalvella
2011.alueiden puunjalostajien ja Rajupusu alueen puunjalostusyhdistysten kesken. Erityisesti
kehittämiskohteita haetaan energia- ja ekotehokkaaseen tuotantoon liittyen. Rajupusu alueella tapahtuvalle
kehittämiselle perustetaan noin kymmenen yrityksen muodostama Rantasalmen Ekoteollisuuspuisto ja sen
kehittämiseksi toteutetut toimenpiteet. Käytännössä hankkeessa osallistutaan Tsekissä Saint Jonh of
Nepomucko toimintaryhmän järjestämään yhteistyöseminaariin. Seminaariin osallistuu Suomesta myös
Joutsenten reitti ja Veej?jakaja toimintaryhmän edustajia. Seminaariin ja yhteistyöneuvotteluihin Rajupusu
alueelta hankkeeseen osallistuu kaksi rantasalmelaista yrittäjää, jotka ovat myös Rajupusu Leader hallituksen
jäseniä sekä Leader yhdityksen toiminnanjohtaja. Lisäksi hankkeessa varataan mahdollisuus
sopimusneuvotteluun kevättalvella 2011.
11 786
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

JOROISTEN SPORTTIKLUBI R.Y.

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

1.11.2010

Joroisten kansainvälisen triathionkilpailun
esiselvityshanke

30.8.2011

4

321

23 391

Hankkeen tavoitteena on valmistella kesän 2012 Finntriahtion kilpailun kansainvälistymistä. Kansainvälisen
Finntriathon tapahtuman myötä seuran tavoitteena on kehittää alueellista matkailuelinkeinoa ja tehdä alueesta
merkittävä tapahtuma- ja luontomatkailukohde. Hankkeessa tehdään selvitykset eri toteuttamisvaihtoehdoista,
yhteistyökumppanuuksista ja markkinointia ohjaava markkinointisuunnitelma. Yhteistyökumppaneina ja
neuvottelujen osapuolina on edustajia Saksasta, Balttianmaista, Espanjasta, Ranskasta ja Tanskasta.
Hankkeella tuotetaan markkinointiaineisto yhteistyöneuvotteluihin sekä kilpailuttaa osanottaja joukoltaan
suuren kilpailun tarvitseman osanottajahallintajärjestelmän. esiselvityshanke kestää 3 kuukautta, siinä
palkattuna on yksi kokopäiväinen hanketyöntekijä sekä asiantuntijapalkkioina neuvotteluihin osallistujia.
menestyksellisen neuvottelun takeeksi käytetään kansainvälisesti tunnettuja henkilöitä, joilla on valmiit
kontaktit avainhenkilöihin.
12 626
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

JUVAN KOTISEUTU- JA MUSEOYHDISTYS

4

323

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Aijan pano kivjalkaan

4 086
14.1.2011
31.7.2012

Päättyneessä leader-hankkeessa haastattelujen ja perinteenkeruun keinoin on koottu tietoa säräntäaidan
teosta eli aijan panosta. Tässä hankkeessa tehdään käytännössä aitaa ja levitetään vanhaan perinteeseen
kuulunutta työtaitoa jälkipolville. Tavoitteena on saada tehtyä noin 170 metriä valmista kivijalustaan
pystytettyä särentäaitaa Pattoin perintötalon talvitien varteen.
13 219
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

SUOMEN YMPÄRISTÖKASVATUSSÄÄTIÖ

4

321

Elinkeinojen
kehittämishanke

Hoitajakoirien kasvattajakoulutus ja tuotantoesiselvityshanke

Hankkeen tarkoituksena on luoda edellytykset hoitajakoiratoiminnan käynnistämiselle RaJuPuSu -alueella.
Pitkän ajan tavoitteena on edistää ihmisten hyvinvointia ja luoda uusia työpaikkoja hoitajakoirakenneleitä
perustamalla. Hankkeen kohderyhmänä on välittöminä hyödynsaajina ovat henkilöt, jotka ovat valmiina
sitoutumaan ja osallistumaan hoitajakoirien kasvattajakoulutukseen ja tuotantoon. Välillisiä hyödynsaajia ovat
hoitajakoiratoimintaan perustuvien hoiva- ja hyvinvointipalvelujen tarvitsijat. Hankkeessa toteutetaan
seuraavat toimenpiteet: järjestetään alueen asukkaille asiantuntijaseminaari, jossa tehdään selkoa
hoitajakoiratoiminnan perusteista, tarkoituksesta ja tavoitteista.

9 768
4.4.2011
31.12.2011

Hanke
ELY-keskus

Toimintaryhmä

Toteuttaja

Toimintalinja

Toimenpide

Tukimuoto

Hankkeen nimi

Alkupvm

Myönnetty
yhteensä e

Loppupvm

Hankekuvaus
13 782
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

RANTASALMEN ROTARYKLUBI RY

4

323

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Sotaveteraanien perinteen tallentaminen

5 190
17.5.2011
31.5.2012

Kohderyhmänä on sotaveteraanit, kotijoukot ja huoltotehtävissä toimineet henkilöt.
Hyödynsaajina ovat nykyihmiset ja tulevat sukupolvet.
Tavoitteena on jo katoamassa olevan kotiseutuperinteen tallentaminen tuleville sukupolville.
Toimenpiteenä kerätään haastatteluja, sota-aikaisia valokuvia, rintamapostia ja muita vastaavia rintama- ja
kotirintamatomintaan liittyviä dokumentteja.
Tuloksena on teos, joka kertoo jälkipolvillekin rantasalmelaistan osuudesta ja toiminnasta isänmaan
puolustamisessa toisen maailmansodan aikana.
Vaikutuksena voidaan pitää perinteen säilymistä tuleville ikäpolvillle.
14 189
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

SUOMEN LUONTOVIDEOKUVAAJAT RY

4

321

Yleishyödyllinen
investointi

Luontokamerainvestointi SULUVIKU

14 271
31.5.2011
31.5.2014

Investointihankkeen tavoitteena on investoida ja asentaa luontoon erilaisia luontokameroita ja äänityslaitteita,
joiden avulla kykynemme kuvaamaan ja äänittämään suomalaisessa luonnossa eläviä eliöitä, mm. nisäkkäitä,
lintuja matelijoita tai kasveja niiden todellisessa elinympäristössä tai erityisiä maisemia Suomen luonnossa.
Syntyvä kuva- ja äänimateriaali siirretään Luontotupa.net sivustolle niin, että se on kaikkien nähtävissä
internetissä.
14 236
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

ASIKKALAN KYLÄN METSÄSTYSSEURA R.Y.

4

321

Yleishyödyllinen
investointi

Riistankäsittelytilat/pienteurastamo
Rantasalmelle

Nykyisessä tilanteessa Rantasalmen kunnassa ei ole toimivia riistan käsittelytiloja yhteisessä käytössä.
Hirviseurueet, joita Rantasalmen kunnassa toimii 17 kpl, ovat käsitelleet hirviä hyvin eritasoisissa tiloissa. Vain
harvoilla on nykyiset säädökset lihan tarkastukselle täyttävät tilat ja nekin on resursoitu vain oman seuran
käyttöön, eikä edes ympärivuotiseen käyttöön. Tiloja saatetaan tarvita esim. riistakolaritilanteessa myös
metsästyskauden ulkopuolella. Pienempien seurojen ei kannata rakentaa omia käsittelytiloja pienen tarpeen
takia. Rantasalmella tiloja puuttuu kokonaan viideltä seuralta ja vain harvalla on säädökset täyttävät tilat.
Maatalouden tarpeisiin soveltuvaa hätäteurastustilaa ei myöskään kunnassa ole. Hätäteurastukset tilataan
yhdeltä yksityiseltä tuottajalta.
Lihantarkastussäädökset kiristyvät koko ajan ja tiloja jouduttaneen laajentamaan ja perusparantamaan
jatkuvasti. Ei liene myöskään ympäristön kannalta edullista, että rakennetaan eri tasoisia tiloja ympäri kuntaa.
Toiminnan keskittämisellä säästettäneen myös eläinlääkärien käynneissä.
Yhteisillä lihankäsittelytiloilla olisi myös seurojen yhteistyötä tiivistävä vaikutus, joka saattaisi johtaa jopa
seurojen ja metsästysalueiden yhdistämiseen tulevaisuudessa. Lisäksi metsästäjien kanssakäyminen
lisääntyisi, mikä johtaa aina parempaan näkemykseen alueen riistakannoista ja sen hoidon tarpeesta.
Lähiruuan käytön lisääntyessä tarvitaan varmasti tulevaisuudessa lähiteurastamoja esim. lammasfarmien ja
muiden lihantuottajien käyttöön. Tilat tulisi olla ainakin kokonsa puolesta niin suuret, että niiden toiminta
voidaan muuttaa pienteurastamon käyttöön soveltuviksi a että ne kestävät kiristyvät säännökset.
Hankkeen kohderyhmänä on kaikki alueen metsästäjät, maataloudenharjoittajat ja viranomaiset
onnettomuustilanteissa (navettapalot, hirvikolarit yms.).
Hanke on suunniteltu toteutettavaksi Asikkalan Kylän Metsästysseura ry:n toimesta, joka on myös tuen hakija.
Hankkeeseen on tällä hetkellä sitoutunut kaksi muuta seuraa ja muut ovat odottavalla kannalla. Tilat on
suunniteltu rakennettavaksi taajaman ulkopuolelle Rantasalmen keskustan tuntumaan, jotta ne palvelisivat
mahdollisimman monia. Rantasalmen tekninen virasto on puoltanut hanketta rakennusluvan osalta. Tilat
rakennettaisiin yksityiselle maalle vuokratontille (vuokra-aika 25 vuotta), jolla jo on rakennettuja teollisuustiloja
ja valmista infrastruktuuria.
Suunnitelmassa on rakentaa n. 125 neliöinen rakennus, johon mahtuu erilliset nylkytilat, kylmiö,
lihankäsittelytilat, taukotupa ja sosiaaliset tilat. Nylkytilat eivät kuulu hankkeeseen. Talkootyön osuudesta
vastaa hirviseurueet ja yksityisestä rahoituksesta tontin omistaja, jolle rakennus jää mikäli toiminta loppuu.
Tilojen käyttökuluista vastaa niiden käyttäjät käytön mukaan. Sähkö- ja vesikulut jaetaan teurastettujen
eläinten lukumäärällä. Kiinteistön huollosta vastaa hirviseurueet ja maanomistaja yhdessä. Vuokrasopimukset
tekee Asikkalan kylän Metsästysseura, joka myös välittää tiloja tilapäisesti tarvitseville.
Hanke on suuri pelkästään talkootyöllä toteutettavaksi. Kustannusarvio rakennukselle on arvioitu n. 150 000
euroa. Kunta ei osallistu hankkeen kustannuksiin. Hankkeeseen on saatu lahjoituksena hieman tarvikkeita.

47 328
22.2.2011
31.8.2012
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Toimintaryhmä

Toteuttaja
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14 454
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

METSÄNHOITOYHDISTYS METSÄ-SAVO RY M

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Metsänomistajien verkkopalveluiden ja
sähköisen asioinnin edistämishanke

68 493
25.2.2011
31.7.2014

Hankkeen tavoitteena on kehittää alueen metsänomistajien sähköisten palvelujen käyttöönottoa ja
käyttämisen valmiuksia, joka edistää metsien käyttöä korkeammalle tasolle. Netissä tapahtuvan oman
metsätilan tietojen tarkastelu ja niiden avulla hakkuiden, hoitotöiden, puukaupan ja metsänparannuksen
suunnittelu aktivoi metsänomistajia hyödyntämään sekä kehittämään metsätalouttaan ja metsiään.
Metsänomistajat pystyvät vaikuttamaan oman metsän hoitamiseen suoraan netissä sekä tarkastelemaan
hakkuu- ja hoitotarpeita omalta tietokoneeltaan. Metsänomistajat pystyvät uusien verkkopalveluiden avulla
helpommin hahmottamaan vuotuiset metsänhoito- ja hakkuutarpeet. Uusi Silvanetti-palvelu antaa tähän
mahdollisuuden.
Koulutukset ovat kaikille kiinnostuneille avoimia ja niistä tiedotetaan paikkakuntien julkisissa
tiedotusvälineissä. Koulutuksissa oppimateriaalina voidaan hyödyntää oppilaiden omia tai mallimetsälöiden
metsätaloussuunnitelmia.
14 704
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

LAPSEN KENGISSÄ RY

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Nyt Natsaa

42 393
30.9.2011
31.5.2013

Nyt Natsaa-hanke on suunnattu 16-25 vuotiaille toimettomille nuorille, jotka ovat ilman koulutus- tai
työpaikkaa, keskeyttäneet koulunsa tai tarvitsevat tukea elämänhallintaansa. Hankkeesta hyötyvät
ensisijaisesti nuoret, nuorten lähipiiri, paikalllisyhteisö, työnantajat ja koko yhteiskunta saadessaan heistä
koulutettuja työntekijöitä ja aktiivsia yhteiskunnan jäseniä. Hankkeen tavoitteena on auttaa nuoria löytämään
itselleen opiskelu-tai työpaikka sekä lisätä heidän hyvinvointiaan ja varmistaa yhteiskunnan palvelujen ja
tukimuotojen käyttö. Nuori tulee hankkeeseen itse tai perusturvan, nuorisopalvelun, työvoimaneuvojan,
koulukuraattorin tai vanhempiensa ohjaamana. Tutustumisen jälkeen tehdään aktivointisuunnitelma (mukana
te-neuvoja ja sos. ohjaaja), jossa määritellään ne toimet, jotka tukevat nuoren tavoitteita ja palvelutarvetta.
Nuori voi tässä vaiheessa mennä kouluun tai töihin tai siirtyä Nyt Natsaa-jaksolle, jossa pääpaino on
elämänhallinnan tukemisessa ja työelämätaitojen valmennuksessa. Jakson kesto riippuu nuoren valmiudesta
toimintaan ja työharjoitttelu- tai koulutuspaikkojen saatavuudesta, vähintään kuitenkin 3 kk. Tavoitteena on,
että nuorella seuraavassa vaiheessa on työharjoitttelu tai koulutuspaikka tai hän jatkaa hankejaksoa. Hanke
tehostaa nykyisten palvelujen käyttöä ja kehittää uutta mallia nuorten mahdollisuuksien parantamiseksi.
15 402
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

LABORATORIOTEATTERIYHD. FENNICA

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Näyttelijäntekniikan laboratorio-hankkeen
esiselvitys

6 914
28.10.2011
30.6.2012

Näyttelijäntekniikan laboratorio-esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää miten ja millä
ratkaisuvaihtoehdoilla Näyttelijäntekniikan laboratorio-hanke voidaan toteuttaa. Esiselvityshankkeen
toimenpiteet sisältävät:
- näyttelijätekniikan sisältö määrittämisen
- verkottumisen ja yhteistyötahojen etsimisen
- lausuntojen pyytämisen alan toimijoilta
- työpajojen ja tapahtumien ajankohtien, paikkojen ja lukumäärän määrittelyn
- kohderyhmien tarkemman määrittelyn
- luodaan hankkeelle organisoitumisen malli ja määritellään toimijat ja vastuualueet
Hankkeen kohderyhmänä ovat teatterin ammattilaiset , harrastajat ja nuoret, jotka hyötyvät tästä hankkeesta
toteuttavan teatterin ja heidän yhteistyökumppaneidensa lisäksi. Hankkeen tuloksena syntyy
Näyttelijäntekniikan laboratorio-hankkeen suunnitelma ja hakemus sekä konkreettinen malli näyttelijätekniikan
näyttelijätekniikan harjoituksista.
Hankkeen vaikutukset ulottuvat tulevaisuudessa laajalle alueelle teatterin tekemän työn kautta. hankkeessa
painotetaan kuitenkin paikallisuutta.

15 442

07 Etelä-Savo
RAJUPUSU LEADER RY

Rajupusu Leader ry

4

321

Koordinointihanke

RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE II

Hanke on koordinaatiohanke, jolla mahdollistetaan paikallisyhteisöjen pienimuotoisten yleishyödyllisten
investointien toteuttaminen erityisenä painopisteenä ovat nuorisolle suunnattujen investointien ja
kulttuurihistoriallisesti merkittävien investointien tukeminen.

1.4.2011
30.6.2013

34 472

Hanke
ELY-keskus

Toimintaryhmä

Toteuttaja

Toimintalinja

Toimenpide

Tukimuoto

Hankkeen nimi

Alkupvm

Myönnetty
yhteensä e

Loppupvm

Hankekuvaus
15 900

07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

RAJUPUSU LEADER RY

4

321

Koordinointihanke

Rajupusu kehittäjä - koordinaatiohanke

4.1.2012

21 821

30.9.2013

Rajupusu kehittäjä - koordinaatiohanke on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille
yleishyödyllisille kehittämishankkeille. Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemanhoitosuunnitelmien
laatiminen, paikallishistorian ja perinteen kartoittaminen ja tallentaminen, kylien sisäisen ja ulkoisen yhteistyön
ja tiedottamisen parantaminen, kylän maankäytön suunnittelu, kylämarkkinoinnin kehittäminen sekä
pienimuotoista koulutusta alahankkeiden teemoihin liittyen. Erityisesti voidaan painottaa nuorille suunnattuja
hankkeita, ympäristöön liittyviä hankkeita sekä tiedottamiseen ja markkinointiin liittyviä hankkeita.
Hankkeen kohderyhmänä ja samalla toteuttajina ovat Leader toiminta-alueen asukkaat, kyläyhdistykset ja
muut yhteisöt. Hanke toteutetaan ajalla 4.1.2012 - 30.9.2013.
Kehittäjä-koordinaatiohankkeen alahankkeet kootaan avoimen valintamenettelyn kautta. Hankehaun
avautumisesta tiedotetaan alueen lehdissä ja yhdistyksen kotisivulla. Toteutettavat alahankkeet valitaan
ennalta määriteltyjen valintakriteerien pohjalta, valinnan tekee Rajupusu Leader ry:n hallitus seurantaryhmän
esityksen pohjalta. Alahankkeiden kanssa laaditaan kirjalliset sopimukset, jotta varmistetaan tuen
myöntämisen ja maksamisen edellytysten täyttyminen sekä tuen ehtojen noudattaminen.
Hankkeen tuloksena pienimuotoiset kehittämishankkeet luovat alueelle suunnitelmia uusista
kulttuurimaisemista, parantavat kylien ja yhteisöjen tiedottaminen esim. uusien nettisivujen muodossa
tehostuu, paikallishistoria ja -perinne tallentuvat jälkipolville, tapahtumatarjonta ja vapaa-ajan mahdollisuudet
monipuolistuvat.

15 903

07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

RAJUPUSU LEADER RY

4

321

Koordinointihanke

Rajupusu koordinaatiohanke III

4.1.2012

50 709

30.9.2013

Rajupusu-koordinointihanke on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille
investointihankkeille. Tällaisia investointeja ovat mm. kylätalojen ja muiden kokoontumistilojen pienet
kunnostukset, kone- ja laitehankinnat sekä uimarantojen ja virkistysalueiden kunnostukset. Erityisesti voidaan
painottaa nuorille suunnattuja hankkeita, virkistys- ja harrastusalueisiin kohdistuvia hankkeita sekä
kulttuurihistoriallisesti, toiminnallisesti ja yhteisöllisesti arvokkaiden kohteiden rahoittamista
koordinaatiohankkeen avulla.
Hankkeen kohderyhmänä ja samalla toteuttajina ovat Leader toiminta-alueen asukkaat, kyläyhdistykset ja
muut yhteisöt. Hanke toteutetaan ajalla 4.1.2012 ¿ 30.9.2013.
Koordinaatiohankkeen alahankkeet kootaan avoimen valintamenettelyn kautta. Hankehaun avautumisesta
tiedotetaan alueen lehdissä ja yhdistyksen kotisivuilla. Toteutettavat alahankkeet valitaan ennalta
määriteltyjen valintakriteerien pohjalta, valinnan tekee Rajupusu Leader ry:n hallitus seurantaryhmän
esityksen pohjalta. Alahankkeiden kanssa laaditaan kirjalliset sopimukset, jotta varmistetaan tuen
myöntämisen ja maksamisen edellytysten täyttyminen sekä tuen ehtojen noudattaminen.
Hankkeen tuloksena pienimuotoiset perinnekohteet tulevat kunnostetuiksi, alueen asukkaiden virkistys- ja
harrastusmahdollisuudet paranevat ja monipuolistuvat. Yhteisten rakennusten sekä virkistysalueiden ja niiden
ympäristön turvallisuus, ympäristökuormitus ja energiatehokkuus paranevat. Lisäksi investointien yhteydessä
toteutettavilla talkoilla lisätään asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyden tunnetta. Harrastusja virkistyskäytön lisääntymisen myötä myös nuoret pystyvät kokoontumaan ja harrastamaan omalla kylällä.

15 920
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

RANTASALMEN ROTARYKLUBI RY

4

323

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Sotaveteraanien perinteen tallentaminen
1940-1945

Kohderyhmänä ovat sotaveteraanit, kotijoukot ja huoltotehtävissä toimineet henkilöt.
Hyödynsaajina ovat nykyihmiset ja tulevat sukupolvet.
Tavoitteena on katoamassa olevan kotiseutuperinteen tallentaminen tuleville sukupolville.
Toimenpiteenä kerätään haastatteluja, sota-aikaisia valokuvia, rintamapostia ja muita vastaavia rintama- ja
kotirintamatoimintaan liittyviä dokumentteja jatkosodan ajalta.
Tuloksena on teos, joka kertoo jälkipolvillekin rantasalmelaisten osuudesta ja toiminnasta isänmaan
puolustamisessa toisen maailmansodan aikana.
Vaikutuksena voidaan pitää perinteen säilymistä tuleville ikäpolville.

5 355
30.11.2011
30.12.2012

Hanke
ELY-keskus

Toimintaryhmä

Toteuttaja

Toimintalinja

Toimenpide
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Loppupvm

Hankekuvaus
15 970
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

RANTASALMEN PUHALLINORKESTERI YHDIS

4

321

Yleishyödyllinen
investointi

Musiikki- ja teatterisali Tornadon kahvion ja valoja äänitekniikan uusiminen

22 278
22.6.2011
31.5.2013

Hankeen tavoitteena on uusia ja siirtää musiikki- ja teatterisali Tornadon kahvio sekä uusia soveltuvin osin
valo- ja äänitekniikkaa paremmaksi ja energiatehokkaammaksi. Tämä hanke on jatkoa Rantasalmen
puhallinorkesteriyhdistyksen musiikki- jja teatterisali Tornadon katsomon ja lämpiön peruskorjaushankkeelle.
Keittiön uusiminen on tarpeelllista, koska keittiö ei vastaa nykypäivän hygieniavaatimuksia ja koska keittiön
sijainti lämpiön keskellä on huono. Nykyisessä keittiössämme emme saa valmistaa ruokaa, vaan ainoastaan
tarjoilla muualla valmistettuja tuotteita. Haluamme jatkossa valmistaa ruokaa myös Tornadossa, jotta voimme
järjestää kustannustehokkaasti lapsille ja nuorille iltapäiväruuan arkisin sekä tarvittaessa ruokailut
leiritoiminnassa. Myös yleisölle voidaan näin tarjota entistä tuoreempaa tarjottavaa. Keittiön suunnittelu
tehdään yhteistyössä terveystarkastajan kanssa.
Salin nykyinen valaistustekniikka on vanhentunutta ja vie paljon sähköä. Pyrimme modernisoimaan osan
valaistustekniikasta, jotta pystymme säästämään energiaa. Salin äänentoiston ongelma on epätasainen
kuuluvuus, jota aiomme parantaa uusimalla äänentoistolaitteistoa ja korjaamalla salin akustiikkaa. Lisäksi
yhdistyksen käytössä olevat langattomat mikrofonit poistuvat käytöstä, koska ko. taajuus on siirtymässä
mobiilikäyttöön. Hanke hyödyttää kaikkia yhdistyksen jäseniä eli puhallinmusiikin ja teatterin harrastajia (n.
150 jäsentä eli viikoittaista harrastajaa), joista suurin osa on lapsia ja nuoria. Lisäksi hanke hyödyttää kaikkia
muita Tornadon käyttäjiä, esimerkiksi järjestämiemme tilaisuuksien (n. 50 tilaisuutta/vuosi) yleisöä (n. 4 000
henkilöä/vuosi).
16 287
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

KAIPOLAN AARRE OY

4

321

Yleishyödyllinen
investointi

Kaipolan kylätalo

13 075
8.10.2011
31.12.2012

Kaipolan kyläläiset ovat perustaneet Kaipolan Aarre Oy:n ja ostaneet Kaipolan koulukiinteistön osakeyhtiölle.
Tavoitteena on mahdollistaa ja kehittää koulun kiinteistön (koulurakennuksen sekä kentän) käyttöä eri-ikäisten
kyläläisten kokoontumis-, harrastus- ja juhlatiloina ja paikkana sekä mahdollistaa myös alueen vapaaajanasukkaiden aktivointi kylän toimintaan. Osakeyhtiön perusajatus on yleishyödyllinen.
Yhtiöjärjestyksen § 3: Yhtiön toimialana on yleistoimiala, jonka tavoitteena on edistää Sulkavan Kaipolan kylän
elinvoimaisuutta ja harrastustoimintaa. Koulukiinteistön hankinnan lisäksi hankkeessa ostetaan kylätalon
kalusteita, joista osa on ostettu kunnalta koulutoimesta jäävänä irtaimistona.
16 580
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

RANTASALMI GOLF RY

4

321

Yleishyödyllinen
investointi

Kylätalon kunnostuksen jatkohanke

17 864
28.11.2011
31.12.2013

Remontin ensimmäiseen vaiheeseen olemme saaneet koordinaatiohankeavustusta ja tämän hankkeen
myötävaikutuksella rakennamme kylätaloon kokoontumistilat sekä uuden sisäänkäynnin.
Toisessa vaiheessa rakennamme ja korjaamme vesikaton, julkisivuverhouksen, wc- ja pesutilat sekä
maalaamme talon ja vaihdamme lahonneita ikkunoita.
Myös pihatyöt kuuluvat toisen vaiheen työlistalle.
Näiden muutos- ja korjaustöiden myötä pääsevät kyläläiset käyttämään taloa myös talvisaikaan, esimerkiksi
huoltotilana, lisääntyneen retkiluistelun ja hiihtoreittien päätepisteenä.
Myös erilaisten talviriehojen ja pilkkikilpailujen järjestäminen onnistuu paremmin, koska kyläläisten käytössä
on asialliset kokoontumistilat.

16 622
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Hyvää Seuraa - hanke

HYVÄÄ SEURAA -hankkeen tavoitteena on tehostaa kylä- ja urheiluseurojen toimintaa ja käynnistää toimiva
yhteistyö alueen seurojen välillä. Seuroille järjestetään erilaisia koulutuksia (koulutukset kohdassa 6.), joissa
kehitetään seuratoimintaa. Yhteisten koulutusten lisäksi luodaan toimivia yhteistoimintamalleja, joita pohditaan
hankkeen vetämien työpajojen avulla.
Pyritään saamaan alueelle verkosto, josta kaikki seurat hyötyvät. Yhteiset liikunta- ja valmennusryhmät
seuratoiminnan kehittämisen myötä ovat hankkeen keskeiset toimenpiteet.
Kartoituksella ja koulutuksilla luodaan alueelle valmentaja/ohjaajapankki. Kokoneille ohjaajille järjestetään
lisäksi koulutusta ja heille tarjotaan kouluttajakoulutusta, jonka avulla he voisivat kouluttaa uusia ohjaajia.
Hankkeen alussa kartoitetaan seurat ja niiden toiminta seura-analyysin avulla ja yhdistetään seurojen
vahvuuksia koko alueella (Juva, Rantasalmi, Joroinen ja Sulkava).
Hankkeella pyritään tuomaan ihmisten tietoisuuteen seurojen tuomista mahdollisuuksista ja levitetään
liikuntatietämystä vanhempainilloissa sekä hankkkeen järjestämissä työpajoissa ja tapahtumasarjoissa.
Tavoitteena on saada seuratoiminnasta koko kylän yhteinen asia. Samalla luodaan kylä- ja
vahempainyhdistyksille malli, joka selkeyttää yhdistysten toimintaa.

36 295
13.12.2011
31.3.2013

Hanke
ELY-keskus

Toimintaryhmä

Toteuttaja

Toimintalinja

Toimenpide

Tukimuoto

Hankkeen nimi

Alkupvm
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Loppupvm

Hankekuvaus
16 624
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

JOROISTEN 4H-YHDISTYS R.Y.

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Nuorten työllistämistoiminnan kehittäminen

6 995
6.2.2012
30.6.2013

Nuorten työllistämistoiminta on Joroisten kunnan alueella ollut vähäistä. Samaan aikaan kuitenkin huoli
nuorten työelämävalmiuksista on kasvanut. Joroisten kunta on myöntänyt nuorten työllistämiseen tukea, tuen
käyttämisen määrä on kuitenkin tippunut. Työnantajat ovat kokeneet tuen hakemisen ja nuoren palkkaamisen
vaivalloiseksi. Hankkeella halutaan madaltaa työntarjoajan kynnystä työllistää nuoria, tarjoamalla työnantajille
kokonaisvaltaista palvelua. Tätä kautta voitaisiin innostaa heitä työllistämään nuori vaikkapa lyhyeksikin aikaa.
Kehittämihankkeesssa selvitetään ja haetaan kokemuksia järjestötoimijan mahdollisuuksista hoitaa nuorten
kesätyöllistäminen kokonaisvaltaisesti.
16 635
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

JUVAN 4H-YHDISTYS RY

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Liikkeelle luontoon

19 727
6.2.2012
31.12.2013

Hankkeen kohderyhmänä ovat 13-20-vuotiaat nuoret Juvan, Sulkvan ja Rantasalmen alueelta. Tavoitteena on
tutustuttaa heidät (n. 25 henkeä) heille itselleen uuteen luonnossa tai maaseudulla tapahtuvaan
harrastustoimintaan. Harrastus voi olla esim. metsästys, kalastus, retkeily/patikointi, retkiluistelu, melonta,
kalliokiipeily, vaellusratsastus, maastopyöräily, lintujen tarkkailu, sienestys tai marjastus.
Hankkeessa mukana oleville nuorille laaditaan aluksi harrastussuunnitelma, jossa tavoitteena on tutustua 3-4
harrastukseen, jokaiseen 2-3 kertaa. 4H-yhdistysten toiminnanjohtajat organisoivat harrastustapahtumat ja
ovat pääsääntöisesti mukana harrastustilanteissa. Palvelut ostetaan paikallisilta yrittäjiltä, mm. metsästys- ja
kalastusseurat opastavat nuoria talkootyönä.
Hankkeen tuloksena nuorilla on mahdollisuus löytää uusi harrastus, saadaan myös vähemmän liikkuvia nuoria
liikkeelle, nuoret sitoutuvat paremmin kotiseutuun ja seurat saavat uusia nuoria jäseniä.
16 991
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

LABORATORIOTEATTERIYHD. FENNICA

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Näyttelijäntekniikan laboratorio-hanke

34 132
8.3.2012
30.8.2013

Näyttelijäntekniikan laboratorio-hanke toteuttaa näyttelijäntaiteen kehitystyötä, käytännön tutkivaa teatteria ja
etsii kehitystyön kautta toimintamalleja uudenlaiselle tutkivan teatterintyön organisaatiolle. Hankkeessa
ammattinäyttelijöistä koostuva tutkimusryhmä tekee yhteistyötä paikallisten harrastajateattereiden kanssa ja
on verkottunut sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Verkottuneina tahoina on mm. kulttuurialan
oppilaitoksia ja toimijoita, yksittäisiä taitelijoita ja ammattiteattereita. Hankkeen aikana järjestetään työpajoja,
valmistetaan teatteriesityksiä ja ja tehdään käytännöllistä tutkimusta näyttelijäntekniikan alla. Samalla
rakennetaan pohjaa ja tarkastellaan erilaisia mahdollisuuksia laajemman ja pysyvämmän toiminnan
käynnistämiseksi. hankkeen hyödynsaajina ovat suorimmin paikalliset teatteriharrastajat, mutta hankkeen
voidaan katsoa voimistavan alueellista kulttuurielämää paljon laajemmin ja tuovan sille poikkeuksellista
näkyvyyttä.
17 813
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

RAJUPUSU LEADER RY

3

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

AMAZING COUNTRYSIDE

46 512
6.7.2012
30.12.2014

Kehittämishankkeen tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta oman alueensa maaseutuun ja paikalliseen
kehittämiseen sekä ympäristön kehittämiseen ja yrittäjyyteen. Hankkeen erä tavoite on löytää vastauksia
kysymykseen: Miksi nuoret jäisivät tai palaisivat työskentelemään ja asumaa Moletai- ja Rajupusu-alueille.
Kehittämishanke tarjoaa nuorille mahdollisuuden saada kansainvälistä kokemusta, kontakteja ja parantaa
kielitaitoaan. Lisäksi hankkeen avulla haetaan uusia ideoita ja kehittämissuuntia toteutusalueiden
nuorisotoimeen ja -politiikkaan. Hankkeen kohderyhmänä ovat Rajupusu- ja Moletai-alueen 16-20-vuotiaat
nuoret.
Suomessa ja Liettuassa tulee molemmissa olemaan erilliset hankkeet, joissa toteutetaan samantyyppiset
yhteiset toimenpiteet. Yhteiset toimenpiteet ovat:
- 2013 Suomalaisten nuorten vierailu ja vaellusleiri Liettuassa Moletai-alueella
- 2014 Liettualaisten nuoreten vierailu ja vaellusleiri Suomessa Rajupusu-alueella.
Molempien tapahtumien päätteeksi järjestetään päätöstapahtuma. Suomessa 2014 järjestettävä tapahtuma
on myös molempien hankkeiden päätösseminaari, johon kutsutaan myös molempien maiden nuorisotoimijoita
ja päätöksen tekijöitä.
Molemmissa maissa tapahtumat järjestetään elokuun alkupuolella.

18 468
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

ETELÄ-JUVAN ERÄMIEHET RY

4

321

Yleishyödyllinen
investointi

Uusiutuvaa energiaa Erähoville

Hankkeessa toteutetaan Erähovin lämmitysjärjestelmän uusiminen nykyisestä öljykeskuslämmityksestä
maalämpöön perustuvaksi. Erähovin omistaa Etelä-Juvan Erämiehet ry ja kiinteistössä on myös kaksi
vuokrattavaa asuinhuoneistoa.
Erähovi on sekä metsästysseuran että kyläläisten käytössä ja siellä on myös järjestetty mm. tanssikursseja,
kansalaisopiston harrastepiirejä, perhejuhlia ja erilaisia kursseja.

20 470
9.8.2012
31.12.2013
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19 055
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

KAARTILANKOSKEN KIINTEISTÖOSAKEYHTI

Yleishyödyllinen
investointi

10.10.2007

Kaartilankosken koulukiinteistön hankinta

15.10.2008

4

321

10 500

Hankkeessa ostetaan kyläyhteisön käyttöön lakkautettu kyläkoulu.
19 057
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

RAJUPUSU LEADER RY

4

321

Elinkeinojen
kehittämishanke

Venäläiset asiakkainamme selvitys

9 454
1.9.2008
28.2.2009

Hankkeella selvitetään 1. Alueen yrittäjien, viranomaisten ja muiden toimijoiden valmiuksia ja tarpeita kehittää
venäjänkielisten asiakkaiden palvelua. 2. Lisäksi hankkeella selvitetään alueella jo asuvien ja toimivien
venäjän kieltä ja kulttuuria tuntevien yrittäjien ja henkilöiden valmiudet muodostaa palvelurengas, jolta
tulkkaus ym. palvelua voidaan tarvittaessa ostaa. 3. Alueen yrittäjille ja muille toimijoille välitetään tietoa
olemassa olevasta venäläisen asiakkaan palveluun ja muuhun venäjä osaamiseen liittyvästä kehittämis- ja
materiaalitarjonnasta. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat toimialueen (Joroinen, Juva,
Rantasalmi ja Sulkava) palvelua- alan mikroyritykset. Hanke toteutetaan haastattelemalla alueen yrittäjiä ja
muita toimijoita sekä suppealla asiakaskyselyllä. Hankkeessa tehdään selvitys ja yhteenveto venäjänkielisestä
materiaalista ja kehittämishanke sekä koulutustarjonnasta. Hankkeessa ohjataan kiinnostuneita yrittäjiä
hakeutumaan kehittämishankkeisiin. Lisäksi hankkeessa saatetaan alkuun venäläisten asiakkaiden
palvelussa tarvittavan palvelurenkaan kehittäminen.
19 210
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

RAJUPUSU LEADER RY

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

RAJUPUSU ILME

48 967
21.4.2009
31.3.2011

Hankkeen tavoitteena on luoda yhtenäistä Rajupusu ilmettä, joka auttaa luomaan kuvaa alueestamme hyvänä
paikkana asua, viettää vapaa-aikaa, yrittää ja elää. Hankkeessa laaditaan suunnitelma siitä kuinka alueemme
näyttäytyy erilaisissa tapahtumissa ja missä tapahtumissa on olennaista olla mukana. Etsitään ne vahvuudet,
jonka perusteella aluettamme nykypäivänä markkinoidaan. Tutustutaan alueemme markkinoinnissa
käytettyihin tunnuksiin ja niiden historiaan. Luodaan tunnuksiin ja vahvuuksiin perustuva visuaalinen ilme, jota
voidaan hyödyntää alueemme markkinoinnissa tulevaisuudessa. Esiinnytään yhteisosastolla tärkeimmillä
messuilla onnistuneesti ja luodaan kontakteja esimerkiksi pääkaupunkiseudun asukkaisiin ja mahdollisiin
paluumuuttajiin. Koordinoidaan menestyksekkäästi tärkeimmät vierailut messuilla ja saadaan positiivista
julkisuutta tiedotusvälineissä.
19 290
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

KERISALON KYLÄYHDISTYS RY

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Kerisalon kylän kehittämishanke

8 200
27.4.2012
31.8.2013

Kohderyhmä ja hyödynsaajat: Kerisalonkylän vakituiset-, kesäsukkaat ja Joroisten kunta.
Tavoitteet: Kehittää Kerisalosta elävä, vireä maaseutumainen ekokylä, varmistaa kyläkoulun säilyminen
lisäämällä työpaikkoja ja asukkaita. Tavoitteena 2025 n. 1700 asukasta.
Toimenpiteet: Hankkeessa selvitetään Joroisten kunnassa Kerisalon, Kerisalon saaren ja Rantasalmen
kunnassa Riuttasten kylien halukkuus valokaapelikyläverkkoon. Jos halukkuutta ilmenee riittävästi, selvitetään
valokaapelihankkeen kustannusarvio, suunnitellaan verkosto maastoon ja hankitaan luvat maanomistajilta ja
viranomaisilta. Piirrätetään hankekartat ja mitoitetaan verkostot ammattilaisilla. Lisäksi kartoitetaan Kerisalon
ja Riuttasten kylien alueelta tyhjillään olevat kiinteistöt ja mahdolliset tonttien paikat. Sovitaan maanomistajien
kanssa tonttien myynnistä/vuokraamisesta. Suunnitellaan ja toteutetaan internetiin Kerisalon kotisivut ja
laitetaan asunnot/tontit tarjolle "tonttipörssiin". Laaditaan Kerisalon kylän maankäyttösuunnitelma, jossa
suunnitellaan peltojen, työpaikkojen, asuntojen, kevyenliikenteen väylien ja vaellus- ja ratsastusreitin
sijoittaminen maastoon. Etsitään ja neuvotellaan maanomistajien kanssa kyläläisille ja kesäasukkaille
tarkoitettu yhteinen uimaranta ja venevalkama. Pääpaino on laajakasitan saamisessa alueelle.

19 985

07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

RAJUPUSU LEADER RY

4

321

Koordinointihanke

Rajupusu koordinaatiohanke V

20.3.2013

16 000

31.12.2014

Hanke on koordinaatiohanke, jolla mahdollistetaan paikallisyhteisöjen pienimuotoisten yleishyödyllisten
investointien toteuttaminen.
20 110
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

JOROISTEN RESERVIUPSEERIKERHO RY

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Joroisten Suojeluskunnan historia

Hankkeen tarkoituksena on Joroisten Suojeluskunnan historian tekeminen. Aineistoa kerätään
Kansallisarkiston Joroisten Suojeluskuntaa koskevasta materiaalista. Haastatellaan elossa olevia
suojeluskuntaan kuuluneita henkilöitä. Sotilaspoikatoimintaa tuodaan esille löytyneiden aineistojen,
haastattelujen ja elossa olevien sotilaspoikien kertomana. Näin saamme tallennettua kotimaamme historiaa
itsenäisyytemme ensimmäisiltä vuosikymmeniltä nykyisille ja tuleville sukupolville.

7 259
27.2.2013
31.12.2014

Hanke
ELY-keskus

Toimintaryhmä

Toteuttaja

Toimintalinja

Toimenpide

Tukimuoto

Hankkeen nimi

Alkupvm

Myönnetty
yhteensä e

Loppupvm

Hankekuvaus
20 287
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

RAJUPUSU LEADER RY

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Melontareittiselvitys

23 976
22.4.2013
31.12.2014

Oravareitti on kansallisesti ja kansainvälisestikin tunnetuimpia melontareittejämme. Nykyisen reitin
laajentamiseksi tällä hankkeella valmistellaan reitin laajennus pohjoisen suuntaan. Reitin laajennus on ollut
vireillä jo 1980 luvulla. Asia on tuolloin jäänyt toteuttamatta. Hankkeessa mm. valmistellaan reitin
toteutussuunnitelma, varmistetaan reitillä tarvittavat palvelut ja tehdään reitin markkinointia valmistelevia töitä.
Myös tarvittavien lupien hankinta tapahtuu hankkeen turvin. Hankkeen toimenpiteillä tähdätään myös
vesiluontopolkustatuksen saamiseen Oravareitin laajennuksen osalle.
20 450
07 Etelä-Savo

Rajupusu Leader ry

SULKAVAN PALVELUT OY

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

21.2.2013

Ekotehokassunnittelu kirkonkylien alueella

30.9.2014

4

321

35 700

Ekotehokas suunnittelu (mm. Eco-Balancing) ja tähän kytkeytyvä ekotehokkuuden kehittäminen ovat
verrattain uusia toimintamalleja Suomessa. Ekotehokasta, elinkaariajatteluun tähtäävää aluesuunnittelua on
Suomessa toteutettu erityisesti kaupunkiympäristöissä ja aihetta on tutkittu kansainvälisesti paljon. Erityisesti
rakennusteollisuudessa ekotehokkaiden rakentamismenetelmien ja materiaalien käyttö on jo pitkään kuulunut
normaaliin liiketoimintaan. Kuntien aluesuunnitelmissa ekotehokkuutta on ajateltu usein varsin kapeasti ja
varsinkin maaseutumaisissa kunnissa käytäntöön vietyjä hankkeita on varsin vähän. Kaupunkiympäristöön
sovitettua tutkimustietoa, mittareita ja tavoitteellista asuinympäristöä on ollut hankala soveltaa pienemmissä,
harvaan asutuissa kunnissa.
Suomessa ekotehokasta suunnittelua ja suunnittelun vaatimia reunaehtoja (siis mittaristoa) ei ole määritelty
pienten taajamien ja kylien näkökulmasta. Aihetta on tutkittu suurten kaupunkien ja ylipäänsä kaupunkien
näkökulmasta. Tällöin ekotehokas suunnittelu tarkoittaa tiivistä, kerrostalomaista, aluetta joka tukeutuu
lämmitysenergian osalta olemassa olevaan kaukolämpöverkostoon ja liikkuminen on suunniteltu autottomaksi,
mielellään raideliikenteeseen tukeutuvaksi. Näillä reunaehdoilla ei voida tutkia ja selvittää pienten taajamien
tilannetta vaan toiminnalle on luotava kokonaan oma pohjansa. Tämän pohjan luomiseksi tarvitaan kyseinen
hanke. Hankkeella voidaan kehittää mittaristo sellaiseksi, että mittaristo on helposti kopioitavissa muihin
kohteisiin.
Etelä-Savon alueella merkittävä osa väestöstä asuu pienten taajamien alueella. Kehittämällä näiden alueiden
suunnitteluun sopivia välineitä, pystytään tuottamaan suunnitteluvälineillä alueiden tulevaisuuden suunnitelmia
varten. Samalla pystytään kehittämään alueita kestävän kehityksen mukaisesti ja samalla kiinnittämään
entistä enemmän huomiota myös viher- ja ulkoilualueisiin sekä jokaisen taajaman erityispiirteiden
huomioimiseen. Projektin kohdealue on Sulkavan kunnassa sijaitsevat Kuumien kivien alueet.

20 682
07 Etelä-Savo
SULKAVAN AKTIIVIT RY

Rajupusu Leader ry

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Sulkavan Urheilupäivät

Hanke toteutetaan Sulkavan kunnassa. Hankkeen edunsaajina ovat paikalliset asukkaaat, yrittäjät,
urheiluseurat kunta sekä lähiseudun asukkaat. Hankkeen myötä ihmisten kiinnnostus itsensä
kunnossapitämiseen vahvistuu ja tätä kautta ihmiset pysyvät terveempinä. Heille järjestetään ohjausta ja
neuvontaa mm. liikunnan ja oikean ravinnon suhteen. Näiden palveluiden kohderyhmänä ovat erityisesti
varttuneemmat henkilöt ja työttömät eli henkilöt, jotka tarvitsevat yksilöllisempää ohjausta. Hankkeen osana
järjestettävät Sulkavan urheilupäivät ja Sulkava Cruising, joihin hankkeella lisätään uudenlaista ohjelmaa.
Nämä lisäävät kunnan tapahtumatarjontaa ja asukkaiden henkistä hyvinvointia ja virikkeellisyyttä lisääntyvien
liikunta- ja kulttuuuripalveluiden muodossa. Kunnan asema virikkeellisenä ja erilaisia palveluja tarjoavana
kuntana vahvistuu. Sulkavan kunnan ja koko alueen vetovoima matkailualueena ja asuinpaikkana lisääntyy.

Yhteensä 62 hanketta

07 Etelä-Savo

19 924
11.2.2013
31.12.2014

